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Belo Horizonte, 18 de dezembro de 2020. 

Queridas Religiosas SCM!  

Queridos membros dos grupos da FASCM!  

Queridos Colaboradores da REAJE e da REDE SAGRADO! 

O Natal está entre nós. Ele acontece todo dia, quando Jesus se faz presente no mundo. Nossas 

atitudes, palavras e ações podem e devem contribuir para isso. Gailhac, ao escrever às Religiosas 

sobre esse evento, buscava incutir-lhes um espírito. Bebamos, também nós, hoje, de sua 

intencionalidade. Para tanto, seguem as indicações de suas Cartas relativas ao Natal e gotas de 

seu conteúdo, para nos animarmos a beber diretamente na fonte. Bom proveito! 

 

1. GS/s.d/73. Vol. I, p. 177-180 = GS/17/XII/78/A. Vol. II, p. 26-29. 

“Se queremos amar Jesus, façamos a sua vontade e a sua vontade não pode ser melhor 

expressa do que pelo exemplo que Ele nos dá... A nossa vida inteira deve ser o reflexo e a 

perfeita imagem da vida de Jesus... Que tudo seja novo em nós: o coração, a voz, as ações, que 

tudo em nós tome a forma de Jesus Cristo... Os pastores e os magos dão-nos um grande 

exemplo: nada os detém, nada os faz recear; nem a extensão do caminho, nem os perigos que 

podem correr, nem mesmo o desaparecimento da estrela... Deus ama a todos, mas dá 

preferência aos pobres, aos pequeninos, aos humildes, aos corações simples. Abaixa-se para 

nos elevar; aniquila-se para nos engrandecer; faz-se pobre para nos enriquecer; sofre para 

nos tornar felizes; faz-se homem para nos fazer Deus. Que amor! Seríamos capazes de não O 

amar?... Peçamos a Jesus que nos dê a simplicidade e a humildade dos pastores, a fidelidade 

e generosidade dos magos.” 

2. GS/17/XI/77/A. Vol. I, p. 360-361 

“Jesus nasceu para nós... Não O procuremos nos palácios dos grandes da terra, nem na corte 

dos reis. Ele nasceu num estábulo... Ao olhar para Jesus, as religiosas sabem o que Jesus lhes 

pede. Amar a Jesus e fazê-lo amar, glorificá-lo e fazê-lo glorificar com muita dedicação: 

assim deve ser a nossa vida... Nos momentos de tristeza, de prova, olhem para Jesus e serão 

fortes e generosas, suportarão tudo por Ele, como Ele suporta tudo por todas.” 

3. GS/18/XII/84/A. Vol. II, p. 482-484. 

“Deus, cujo amor não tem limites, criou o homem de uma maneira admirável e, depois que 

ele pecou, quis refazê-lo de um modo ainda mais admirável. Ao homem pecador, prometeu 

um Salvador... Para a realização dessa promessa, Deus é honrado por um Deus, mas a 

humanidade é também exaltada pela participação na divindade... Oh, amor inefável! Oh, 

bondade infinita de Deus pela criação que fez à sua imagem!... Foi em Nazaré que se operou 

a primeira fase da Redenção; foi em Belém que Jesus se mostrou. É num estábulo que se opera 

esta maravilha.” 
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4. GS/17/XII/86/A. Vol. II, p. 544-545. 

“Jesus veio para salvar o mundo inteiro e as nascer Ele indica a todos o caminho que devem 

seguir...O seu ensinamento está nas ações, mais em ato do que nas palavras. Os que são 

chamados a participar na grande Obra de Jesus podem ler na sua vida o que devem fazer 

para serem dignos da escolha de Deus: pobreza total, obediência absoluta, despojamento do 

eu para viver nEle e no seu Espírito.” 

5. GS/22/XII/86/A. Vol. II, p. 545-546. 

“Ele está num estábulo, deitado numa manjedoura. De braços estendidos, diz a cada uma: 

‘Abre-me o teu coração’. É este o seu desejo, a sua vontade. Terão a coragem de Lho 

recusar?... Para entrar nos desígnios de Deus e ser colaboradoras de Jesus Cristo na 

santificação das pessoas, renovem-se continuamente e digam muitas vezes com uma 

verdadeira determinação de coração: ‘É agora que eu começo!’... Que a piedade torne os seus 

corações ardentes de amor para com Deus... Que a caridade perfeita faça de todas um só 

coração e uma só alma.” 

 

“Se tivermos ouvidos, ouçamos, e se tivermos inteligência, compreendamos.  

Leiam, meditem, pratiquem e ponham em prática.”  

(GS/9/VII/80/A. Vol. II, p. 165). 

 

Com os votos de um abençoado e renovador NATAL,  

 

Equipe de Fontes: 
Lucienne; Waldemar; Ir. Maria Helena. 


